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KIVONAT  
A képviselő-testület 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről  

 
 

1. 84/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal VAB-
TORV/1-136/2013. számú törvényességi felhívását megvizsgálta, az abban foglaltakkal 
egyetért. A Képviselő-testület a mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés 
megszüntetése érdekében érdemi intézkedésként a 2013. augusztus 29-i nyílt ülésének 1. 
napirendje keretében megalkotja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései-
vel összhangban álló rendeletét. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről és a megtett intézkedésekről a 
Vas Megyei Kormányhivatalt értesítse. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2013. augusztus 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

2. 85/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal VAB-
TORV/1-137/2013. számú törvényességi felhívását megvizsgálta, az abban foglaltakkal 
egyetért. A Képviselő-testület a mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés 
megszüntetése érdekében érdemi intézkedésként a 2013. augusztus 29-i nyílt ülésének 2. 
napirendje keretében elfogadja az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről és a megtett intézkedésekről a 
Vas Megyei Kormányhivatalt értesítse. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2013. augusztus 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

3. 86/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzata közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási 
terveknek szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

4. 87/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VIII. 21.) önkormányzati rendelet 4. számú 
függelékét hatályon kívül helyezi. 
A módosítás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

5. 88/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

6. 89/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
1. Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2010. 
évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdése alapján a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében) lévő Csörötnek 077, 079, 092, 0107, 
0179/1 és 0227 helyrajzi számokon felvett, kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút 
megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjában meghatározott településfejlesztési, 
vízkárelhárítási kötelező közfeladat, tűzvédelem, turisztikai, közlekedési feladatok 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közlekedési célra kívánja felhasználni. 

3. Csörötnek Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

4. A Képviselő-testület az ingatlanok vonatkozásában lemond az Állammal szemben 
támasztott bármilyen követelésről, továbbá vállalja, hogy az ingatlanok tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően 
tájékoztatja a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet a hasznosítási cél megvalósulásáról. 

5. A Képviselő-testület vállalja, hogy az ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó 
terhekkel együtt veszi át. 

6. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlanok természetvédelmi, 
Natura 2000 védettség alatt állnak, és az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése 
esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

7. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a vagyonigénylés összhangban van az 
önkormányzat településfejlesztési programjával, a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az önkormányzat egyéb 
fejlesztési programjaival. 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az NFA Szervezet felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
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7. 90/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
1. Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 
Csörötnek 356. helyrajzi számon felvett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/2 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjában meghatározott településfejlesztési 
és turisztikai feladatok ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és turisztikai célra 
kívánja felhasználni. 

3. Csörötnek Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését. 

4. A Képviselő-testület az ingatlanok vonatkozásában lemond az Állammal szemben 
támasztott bármilyen követelésről, továbbá vállalja, hogy az ingatlanok tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően 
tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t a hasznosítási cél megvalósulásáról. 

5. A Képviselő-testület vállalja, hogy az ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó 
terhekkel együtt veszi át. 

6. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a vagyonigénylés összhangban van az 
önkormányzat településfejlesztési programjával, a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az önkormányzat egyéb 
fejlesztési programjaival. 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

9. 91/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 26-27-i ár- és 
belvízkárok helyreállítási munkák és kapcsolódó tervezési feladatok elvégzésére szerződést 
köt a Meliorációs és Rekultivációs Kft.-vel (székhelye: 9700 Szombathely, Vépi út 39.; 
adószáma: 10741007-2-18) bruttó 27.474.481,- Ft vállalkozói díjjal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

10. 92/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben nem nyújt a tanulók 
tankönyvtámogatásának rendjéről szóló 8/2005. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet szerinti 
támogatást. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

11. 93/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörötnek község településrendezési 
tervének módosítására az Architop Építésziroda Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést 
felmondja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Vállalkozót értesítse. 
 
Határidő: 2013. szeptember 6. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

12. 94/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörötnek község településrendezési 
terve módosításának elkészítésére, valamint a kapcsolódó egyeztetési, engedélyeztetési eljárás 
lefolytatására szerződést köt a City Pro Ingatlanfejlesztő Kft.-vel (székhelye: 8300 Tapolca, 
Deák Ferenc u. 6.; adószáma: 13494199-2-19). A vállalkozói díjnak a 0203/14 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos módosításra eső részét Kövesdi János Csörötnek, Fő út 54. szám alatti 
lakos fizeti meg a Vállalkozó részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. szeptember 6. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

13. 95/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a 
Csörötnek Községi Sportkör által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER akciócsoportok közreműködésével 2012-től 
igénybe vehető támogatás (jogcímkód: 6.352.01.01) 5. célterületére a „Csörötneki Mini 
sportcentrum rekonstrukciója” címmel, valamint a Sport- és szabadidős tevékenységek 
feltételeinek javítása (célterület azonosító: 620a04) célterületére a „Kell egy hely… 
Sportinfrastruktúra fejlesztés és új sportágak meghonosítása Csörötneken” címmel benyújtott 
pályázatainak előfinanszírozási hiteléhez összesen 7.974.176 forint összegig, melynek 
fedezetéül óvadékként biztosítja az Önkormányzat Savaria Takarékszövetkezetnél elhelyezett 
72100433-32677908 számú lekötött betétjét. A hitel típusa: éven belüli lejáratú hitel. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a havonta esedékes kamatot a Csörötnek Községi Sportkör 
számlájára átutalja. 
 
Határidő: 2013. szeptember 15. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
Csörötnek, 2013. szeptember 10. 
 
 
 
       Markó László sk. 
 jegyző 


